
 

Voorstel van het college aan de commissie
Rijssen, 24 augustus 2021
 
opgemaakt door: Ruimtelijk Domein Strategie en Consulenten 
portefeuillehouder: F.J. Wessels 
karakter: opiniërend 
 
onderwerp: Realiseren van 6 kleine wooneenheden op het perceel plaatselijk 
bekend sectie B nummer 5074, Pannenweg ong. in Holten 

voorgesteld wordt:

een opinie te geven over het principebesluit van het college om medewerking te 
verlenen aan 6 (kleine) wooneenheden op het perceel Pannenweg ongenummerd 
in Holten middels het ontwerpbeleid ruimtelijke ontwikkelingen in het Buitengebied 
2021.

1. Inleiding

In 2010 heeft de gemeente Rijssen-Holten ingestemd met het visie document voor 
de ontwikkeling van een slechtweervoorziening aan de Landuwerweg in Holten 
(speelboerderij). Aan deze ontwikkeling liggen veel gesprekken en 
onderhandelingen met diverse partijen aan ten grondslag. De insteek was altijd  
dat er voor het agrarische bedrijf aan de Broensweg, de destijds aanwezige 
bebouwing + een niet uitgevoerde bouwvergunning tezamen 3275 m2 de inzet 
zouden vormen voor de te realiseren slechtweervoorziening (speelboerderij) aan 
de Landuwerweg. Het bedrijf van de Broensweg is verplaatst naar de Oude 
Stationsweg in Holten. Door persoonlijke omstandigheden (ziekte) en economische 
ontwikkelingen is dit project niet van de grond gekomen. De huidige economische 
omstandigheden voor het realiseren van een speelboerderij zijn ten opzichte van 
2010-2012  verslechterd. De markt is verzadigd en er is geen economisch 
perspectief meer voor dit soort grootschalige ontwikkelingen, ook loopt de termijn 
om het bestemmingsplan uit te werken  in september 2021 af. Om de eigenaar nog 
enige financiële compensatie te bieden is er nagedacht over een oplossing.

In 2017 heeft de gemeente Rijssen-Holten de sloopmeterregistratie regeling in het 
leven geroepen. In het kort komt deze regeling erop neer dat ondernemers met 
opstallen deze kunnen laten registreren bij de gemeente. De gedachte achter deze 
regeling is dat ondernemers met opstallen waar geen vervolg functie meer voor is 
deze alvast kunnen saneren en dat deze dan nog 10 jaar inzet kunnen worden 
voor een rood voor roodproject. Samengevat resulteert dit in 4 bouwrechten elders.

De opstallen aan de Broensweg zijn in 2012 gesloopt, de twee aanwezige 
bedrijfswoningen zijn omgeturnd naar reguliere woningen. Het lijkt gerechtvaardigd 
( op basis van de sloopmeterregistratie regeling) nu na 9 jaar deze 'meters' in te 
zetten voor compensatiekavels elders nu de speelboerderij economisch niet 
haalbaar is.



 

De ervenconsulent van 'het Oversticht' heeft onderzoek gedaan of de locatie 
Broensweg in aanmerking zou kunnen komen voor compensatie op de  
oorspronkelijke slooplocatie. In gezamenlijkheid zijn wij tot de conclusie dat 
compenseren op de locatie niet aan de orde is, omdat :

• de gronden gedeeltelijk niet in eigendom zijn van initiatiefnemers,
• bouwen op de enk niet past binnen het ontwerp beleid ruimtelijke 

ontwikkelingen ;
• de agrariër van het perceel Schreursweg 6 een hindercirkel (100 meter) 

heeft, zodat dat woningen aan de Broensweg niet haalbaar maar ook niet 
wenselijk  geacht worden;

Met deze input heeft de initiatiefnemer binnen de gemeente Rijssen-Holten 
gezocht naar compensatie kavels elders.

Eén van de beoogde compensatiekavels elders is gelegen aan de Pannenweg 
ong. in Holten sectie B 5074. Dit perceel ligt op de Borkeld, en is daar voorzien van 
de Basisfunctie agrarisch landschap gemengde functies.

De bedoeling is hier 6 kleine wooneenheden met een footprint van maximaal 50 
m2 en één gezamenlijk bijgebouw van maximaal 150 m2 te realiseren (geënt op 
het ontwerpbeleid ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied 2021)in het 
bestaande bosrijke recreatiegebied de Borkeld. De wooneenheden zullen 
gerealiseerd worden in een bijzondere stedenbouwkundige en landschappelijke 
setting (knooperf). Het idee is het woonerf te verlagen, het dak en de zijwanden 
gaan over te laten gaan in de natuurakker met een groen dak. De omliggende 
bebouwing heeft enkel zicht op een glooiing ( het groene dak) in het landschap. De 
instandhouding van het perceel zal gewaarborgd worden met een voorwaardelijke 
verplichting. De beoogde invulling is een antwoord op de vraag naar huisvesting 
voor jongeren binnen onze gemeente.

De overige verzoeken zullen met een separaat voorstel aangeboden worden.

2. Beoogd effect/doel

Het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit van ons buitengebied.

3. Argumenten

1.1.        Het verzoek past binnen de uitgangspunten van ontwerpbeleid ruimtelijke 
ontwikkelingen in het buitengebied 2021

In het ‘ontwerpbeleid ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied 2021’ wordt er 
ruimte geboden voor bijzondere woonvormen voor jongeren en of ouderen. Het 
uitgangspunt is dat er minimaal 3 en maximaal 6 wooneenheden worden 
gerealiseerd op een gemeenschappelijk erf. Daarnaast moet er sprake zijn van het 
toevoegen van ruimtelijke kwaliteit. Het voorliggende verzoek past binnen deze 
uitgangspunten. Verder merken wij op dat de initiatiefnemers hun uiterste best 
hebben gedaan om met respect voor de omgeving een plan te ontwerpen met zo 
min mogelijk belemmeringen voor omwonenden en recreanten

1.2.         Het verzoek draagt bij aan de vraag vanuit het buitengebied om jongeren 
een kans te bieden in het buitengebied te blijven wonen

Het voorliggende verzoek sluit aan bij de vraag vanuit het buitengebied om 
jongeren een kans te bieden in het buitengebied te blijven wonen. Voor jongeren 
zijn de vrijkomende woningen in het buitengebied vaak onbetaalbaar, terwijl het 



 

vanuit de leefbaarheid en de vitaliteit van het buitengebied van groot belang is dat 
jongeren in het buitengebied kunnen blijven wonen.

1.3.         Het beoogde plan wordt duurzaam uitgevoerd

Het voorliggende verzoek past binnen de duurzaamheidsdoelstellingen van de 
gemeente. Duurzaam bouwen met groene daken en in een aardenwal is een 
voorbeeldproject voor onze gemeente.

2.1. In afwachting van de nadere uitwerking kan de procedure ex artikel 3.1. Wro 
gestart worden

In het huidige bestemmingsplan Buitengebied Rijssen-Holten is deze ontwikkeling 
niet mogelijk. Het bestemmingsplan moet daarom gewijzigd worden.

 

4. Kanttekeningen

Dit verzoek betreft een maatwerklocatie. Ambtelijk zijn we van mening dat de 
beoogde kleine wooneenheden een boven gemiddeld invulling van het betreffende 
perceel is. Met dit verzoek worden meerdere doelen gediend, huisvesting jongeren, 
een boven gemiddelde ruimtelijke inpassing en een zeer duurzaam uitgevoerd 
plan. Het verzoek past binnen het ontwerpbeleid ruimtelijke ontwikkelingen in het 
buitengebied 2021

5. Draagvlak

De initiatiefnemer heeft de naaste buren mondeling en of schriftelijk op de hoogte 
gebracht van de plannen. De rechtszekerheid is gewaarborgd in de procedures die 
worden doorlopen na een definitieve aanvraag (inspraak/zienswijzen/bezwaar- en 
beroepsmogelijkheid). Binnen die procedures is er alle ruimte om de individuele 
belangen van omwonenden af te wegen tegen het belang van de aanvrager en het 
algemeen belang. 

6. Aanpak/Uitvoering

De verzoeker middels brief op de hoogte stellen van uw besluit. De verzoeker 
werkt de plannen verder uit. Als de haalbaarheid is aangetoond door middel van 
een goede ruimtelijke onderbouwing en de bijbehorende onderzoeken, start de 
procedure. De procedure start op het moment van de terinzagelegging van het 
ontwerpbestemmingsplan. De overeenkomst wordt zo spoedig mogelijk opgesteld.

7. Communicatie

De verzoeker krijgt een brief een toelichting op het collegestandpunt. 
Omwonenden worden in de geest van de strategisch visie geïnformeerd door de 
aanvrager. Deze verantwoordelijkheid ligt niet bij de gemeente. Binnen modern 
noaberschap past een open en constructieve houding van de aanvrager ten 
opzichte van de omwonenden. Een goede verstandhouding met omwonenden is in 
het belang van de aanvrager. Bezwaar en beroepsprocedures kunnen immers tot 
grote vertragingen leiden. 

8. Personeel

Er zijn geen personele gevolgen te verwachten naar aanleiding van dit verzoek.



 

9. Financiën

niet van toepassing

10. Duurzaamheid

Rood voor roodplannen zijn per definitie duurzaam. Dit initiatief draagt bij aan 
duurzaamheid door de volgende onderdelen: 
• aan de duurzame beëindiging van een intensief agrarisch bedrijf, waarbij oude 
landschapsontsierende bebouwing opgeruimd wordt (profit); 
• door de landschappelijke inpassing worden er landschapselementen toegevoegd 
die van toegevoegde waarde zijn voor de biodiversiteit en de aanwezige fauna. 
Ook wordt voor de uitwerking van de bouwplannen initiatiefnemers meegegeven 
de plannen zo duurzaam mogelijk uit te voeren (planet);

Bijlagen 
 
01. Principeverzoek Pannenweg ongenummerd (30-06-2021)

11. Raadsprogramma

Wonen, Recreëren en Veiligheid

 
 

Behandeling in/door Datum Advies / Besluit
Commissie 
Grondgebied

16-09-2021
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